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چکیده

The attempt to reduce clinical problems in children with  تالش برای کاهش مشکالت بالینی کودکان اوتیسمی،در سالهای اخیر
autism through parenting has been taken up by
 این پژوهش.بهکمک آموزش والدین مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است
researchers in recent years. The purpose of this study is to
با
با هدف بررسی اثربخشی برنامة فرزندپروری مثبت بر ارتباط مادران
evaluate the effectiveness of a positive parenting program
on the relationship between mothers and children with  پژوهش حاضر.کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم انجام شده است
autism spectrum disorder. The present study is a quasi.پسآزمون و گروه گواه است-مطالعهای شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون
experimental study with a pretest-posttest design and a
control group. The statistical population includes all  سال با اختالل7-12 جامعة آماری این پژوهش شامل مادران کودکان
mothers of children aged 7 to 12 years with autism  نفر بهصورت30 طیف اوتیسم در شهر اصفهان بودند که از میان آنان
spectrum disorder in Isfahan, from which 30 individuals . نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند15 تصادفی انتخاب و در دو گروه
were randomly selected and divided into two groups of
experimental and control groups each with 15 گروه آزمایشی در هشت جلسة برنامة فرزندپروری مثبت (هر هفته یک
individuals. The experimental group attended 8 sessions  دقیقه) شرکت کردند؛ درحالیکه به گروه گواه هیچ90 جلسه و هر جلسه
of the positive education program (one session per week - ابزار استفادهشده در این پژوهش مقیاس رابطة والد.آموزشی ارائه نشد
and 90 minutes per session), while no training was
provided for the control group. The instrument used in  برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس.) بودCPRS( کودک پیانتا
this study was the Pianta Parent-Child Relationship Scale )26  (نسخةSPSS چندمتغیری استفاده شد که با بهکارگیری نرمافزار
(CPRS). Data were analyzed using multivariate analysis  یافتهها حاکی از تفاوت معنادار نمرات پیشآزمون و.تجزیه و تحلیل شدند
of covariance with SPSS software (version 26). The
results showed a significant difference between pre-test  میتوان نتیجه گرفت برنامة فرزندپروری مثبت.) بودp<0/05( پسآزمون
and post-test scores (p <0.05). It can be concluded that سبب بهبود رابطة مادر و فرزند دارای اختالل طیف اوتیسم میشود و
positive parenting program improves the relationship می توان از این برنامه برای بهبود ارتباط میان مادران و فرزندان دارای
between mother and child with autism spectrum disorder,
.اختالل طیف اوتیسم استفاده کرد
and can be used to reduce the negative behaviors of
. اوتیسم، برنامة فرزندپروری مثبت،کودک- تعامل والد:واژههای کلیدی
children with autism spectrum disorders.
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مقدمه
اختالل طیف اوتیسم 1نوعی اختالل رشدی-عصبی 2است که با اختالالت کیفی در سه حوزة تعامل
اجتماعی ،ارتباطات و رفتارهای تکراری و کلیشهای 3مشخص میشود که باید پیش از سهسالگی مشخص
شود (کاالایوانی و کالیمو2018 ،؛ انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،4در سال  2014تخمین زده شد که از
هر  59کودک 1 ،کودک با اختالل اوتیسم تشخیص داده شده است که این رقم  30درصد بیشتر از گزارش
سال  2012بوده است (بایو و همکاران .)2018 ،در ایران نیز میزان شیوع اختالل طیف اوتیسم در کودکان
ایرانی  10نفر در هر  10هزار نفر گزارش شده است (محمدی و همکاران .)2019 ،پرورش کودک با اختالل
طیف اوتیسم بسیار مشکل بهنظر میرسد .والدین این کودکان در مقایسه با والدین کودکان بدون اختالل
طیف اوتیسم و نیز سایر گروههای استثنایی درگیر ،استرس بیشتری را تحمل میکنند (هایس و واتسون،
2013؛ ون استیجن ،ورلمن ،ون آکن ،بیتالر و راملس )2014 ،و این امر سالمت روانی آنان را تهدید میکند.
همچنین در این اختالل کودکان هرچه بزرگتر میشوند ،تفاوتهای بیشتری بهلحاظ رشد مهارتهای
ارتباطی و اجتماعی با همساالن عادی خود پیدا میکنند (تقیخان ،حسنزاده و خداوردیان .)1396 ،استرس
والدین و مشکالت رفتاری کودک دارای اختالل طیف اوتیسم تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارد و افزایش یکی از
آنها سبب افزایش دیگری میشود (بامینگر ،سولومون و راجرز .)2010 ،باید توجه داشت که تعامل والد-
کودک 5پدیدهای پیچیده و چندبعدی است که در اثر تعامل عوامل کلیدی متعددی از جمله نگرش و میزان
پذیرش والدین ،حس شایستگی اجتماعی و خویشتنداری ،نحوة مدیریت و کنترل رفتار ،میزان دانش و
مهارت والدگری ،اعتمادبهنفس و خوشفکری والدین در تربیت کودک شکل میگیرد .این موضوع با ایجاد
محیطی با حداقل تعارض در کنار افزایش کیفیت تعامل والد-کودک و مراقبت افراطی مادر از کودک محقق
میشود (پورمحمدرضایی تجریشی ،عاشوری ،افروز ،ارجمندیان و غباری بناب.)1394 ،
معموالً والدین کودک دارای اختالل طیف اوتیسم بهدلیل ماهیت مراقبت مداوم از وی ،در بیشتر موارد با
کاهش کیفیت زندگی ،استرس باال ،افسردگی و اضطراب مواجه هستند (کاچیا ،اندرسون و مور.)2016 ،
همچنین مادران این کودکان زندگی پیچیده و بسیار چالشبرانگیزی را در مقایسه با پدران و مادران سایر
کودکان عادی و استثنایی تجربه میکنند (گابریل .)2018 ،بررسیها نشان میدهد که مادران کودکان با
اختالل طیف اوتیسم سالمت روانی کمتری دارند (ایلیاس ،جینت ،کیم ،میربام و کارن .)2017 ،همچنین
سطح باالیی از استرس را تحمل میکنند و از زندگی خانوادگی خود رضایت کمتری دارند (دیکنسون و
پلیس 2016 ،6به نقل از گابریل .)2018 ،معتبرترین برنامه در زمینة توانمندسازی والدین به مهارتهای
1. autism spectrum disorder
2. neurodevelopmental disorder
3. stereotyped behaviors
4. American psychiatric association
5. parent-child interaction
6. Dickinson, K. & Place, M.
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فرزندپروری ،برنامة فرزندپروری مثبت 1است؛ برنامهای جدید و جهانشمول که سبب ایجاد رابطة مثبت بین
والدین و فرزندانشان میشود و کمک میکند تا والدین راهبردهای مؤثر مدیریت در برخورد با انواع مسائل
رشدی و رفتاری کودک را بیاموزند .این برنامه میتواند تغییرات بزرگی در خانوادهها ایجاد کرده و به والدین
کمک کند تا دریابند که وقتی به روشهای جدید حرف بزنند ،فکر کنند و عمل کنند ،نتایج بهتری در خانواده
خواهند داشت (ساندرز .)2005 ،برنامة فرزندپروری مثبت یکی از روشهای آموزش والدین است که براساس
رفتار درمانگریهای خانوادگی مبتنی بر اصول یادگیری اجتماعی بندوراست .این برنامه برحسب شدت و
قدرت مداخله ،در پنج سطح و برای والدین ،کودکان و نوجوانان و از بدو تولد تا شانزدهسالگی تدوین شده
است (پورمحمدرضایی تجریشی و همکاران .)1394 ،عالوهبراین ،برنامة فرزندپروری مثبت راهبردهای علمی
و مؤثر پرورش مهارتهای اجتماعی و زبانی کودک ،خودتنظیمی هیجانی ،استقالل و قابلیت حل مسئله را به
والدین میآموزد .دستیابی به این مهارتها نیز سبب ارتقای هماهنگی خانواده و کاهش تعارض کودک برای
کامیابی تحصیلی میشود (ساندرز و مکفارلند2000 ،؛ ساندرز و پرینتز2003 ،؛ ساندرز و همکاران.)2004 ،
بهبود کیفیت تعامل والد-کودک روشی مبتنی بر شواهد برای کاهش رفتارهای نامناسب کودک و بهبود
مدیریت رفتار والدین است (شپریس ،شپریس ،مونساس ،داویس و لوپز .)2015 ،هدف اصلی بهبود کیفیت
تعامل والد-ک ودک کاهش مشکالت رفتاری و افزایش رفتارهای موافق اجتماعی ،بهبود مهارتهای
فرزندپروری از جمله نظم و کاهش استرس و تنیدگی والدینی است (داموداران .)2013 ،دربارة کیفیت روابط
مادر-کودک 2و تأثیر فرزندپروری مثبت بر آن پژوهشهایی انجام شده و اثربخشی برنامة فرزندپروری مثبت
در مطالعات مختلفی تأیید شده است (اسحاقزاده ،ریحانی ،محرری و مظلوم2018 ،؛ وارسته ،اصالنی و
امانالهی ،1395 ،امیری ،پورحسین ،یوسفی افراشته ،خانآبادی و متولیپور .)1394 ،هاهل وگ ،هین ریچر،
کاشل ،برترم و ناومن ( )2010گزارش دادند که فرزندپروری مثبت رفتار والدین را بهبود داده است .برنامة
فرزندپروری مثبت بر والدگری مثبت 3و کیفیت رابطة والد-فرزندی در مادران دارای نوجوان نیز مؤثر است
(حاج خدادادی ،اعتمادی ،عابدی و جزایری .)1400 ،همچنین پژوهشگران معتقدند آموزش فرزندپروری مثبت
بر ارتباط والدین با کودک آهستهگام 4مؤثر بوده است (طاهری ،ارجمندنیا و افروز .)1397 ،جدیدی ،دانش و
غالمی تورانپشتی ( ) 1398در پژوهش خود اثربخشی برنامة فرزندپروری مثبت بر تقویت خوداثربخشی5
مادران را مؤثر دانستند .همچنین عابدی شاپورآبادی ،پورمحمدرضایی تجریشی ،محمدخانی و فرضی ()1391
در پژوهشی اثربخشی برنامة گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر-کودک را در کودکان دارای اختالل
نقص توجه و بیش فعالی 6بررسی کردند ،نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که اجرای برنامة گروهی
1. positive parenting program
2. quality of the mother-child relationship
3. positive parenting
4. slow-paced child
5. self-efficacy
)6. Attention Deficit And Hyperactivity Disorder (ADHD
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فرزندپروری مثبت بر کاهش معنادار تعارض و وابستگی و افزایش نزدیکی در مادران مؤثر است و بهطورکلی
موجب بهبود رابطه مادر-کودک منجر میشود (عاشوری و همکاران)1394 ،؛ همچنین سبب کاهش
مشکالت عاطفی و رفتاری دوران کودکی ،ترویج مهارتهای والدینی و افزایش دانش و اعتمادبهنفس
کودکان میشود (واکیمیز ،فوجیکو ،لجیما و میاموتو.)2014 ،
با توجه به اینکه مادران کودکان با اختالل طیف اوتیسم در بهکارگیری مهارتهای مورد نیاز خود ناتوان
هستند ،برنامههای آموزشی باید بهگونهای باشد که استفاده از این برنامهها تعامل مادر-کودک را افزایش
دهد .درواقع بسیاری از والدین و بهویژه مادران کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم توانایی الزم را
بهکارگرفتن مهارتهای مورد نیاز خود ندارند .برنامهریزی آموزشی که استفاده از این آموزشها را در بربگیرد،
میتواند نقش مهمی را بر تعامل والد-کودک در کودکان با اختالل طیف اوتیسم ایفا کند و اهمیت مسئله را
پیش از پیش نشان دهد .همچنین مادران کودکان دارای اختالالت عصبی-رشدی از جمله اوتیسم در تعامل
با فرزندان خود به مراتب با مشکالت بیشتری مواجه میشوند که این مشکالت با شیوة فرزندپروری آنان
ارتباط دارد .خانوادههای کودکان اتیستیک بهدلیل داشتن کودکی با اختاللی مادامالعمر ،نیازمند دریافت
مداخله ،آموزش و حمایتهای مادامالعمر و طوالنیمدت هستند؛ درحالیکه در ایران ،با وجود شیوع باالی
اوتیسم در میان کودکان ،عوامل گوناگونی مانند محدودیت مراکز درمان و توانبخشی ،حمایت اندک سازمان
های ارائهدهندة خدمات بهداشت روانی و کمبود آموزشهای معتبر خانواده موجب شده است تا فشار مراقبت
از کودکان با اختالل اوتیسم مضاعف شود .در این میان ،بهنظر میرسد ارائهدهندگان خدمات نقش مؤثری در
پذیرش والدین و همچنین غلبة آنها بر مسائل و چالشهای مربوط به امور مراقبتی و درمانی کودکشان
داشته باشند؛ بنابراین ضرورت پژوهشهایی با هدف تدوین مداخالت ساده ،مقرونبهصرفه و اثربخش که از
فرسودگی مراقبان بکاهد و توان رویارویی با بیماری را در خانواده افزون کند ،بیشازپیش احساس میشود .با
توجه به پژوهشهای انجامشده در این باره ،اثربخشی آموزش برنامة فرزندپروری مثبت بر تعامل مادر-
کودک ،پژوهشی یافت ن شد که اثربخشی این برنامة مداخالتی بر تعامل مادر با کودک با اختالل طیف
اوتیسم را بررسی کند؛ بنابراین مطالعة حاضر با توجه به درک مسئله و بهمنظور پرکردن خأل پژوهشی ،گام
دشواری بهسوی آموزش شیوههای فرزندپروری به مادران دارای کودک با اختالل طیف اوتیسم برداشته
است .با توجه به آنچه بیان شد ،به برنامهای جامع با هدف آموزش والدین و بهویژه مادران برای ارتقای
مهارتهای فرزندپروری احساس میشود تا بتواند با بهبود روشهای تربیتی مادران به افزایش و ایجاد
روابطی سالم و رضایتبخش برای اعضای خانواده منجر شود .از سوی دیگر ،کودک با اختالل طیف اوتیسم
نیاز به مراقبت همیشگی از سوی والدین و بهویژه مادر را در طول زندگی خود احساس میکند؛ به همین
دلیل نوع ارتباط مادر با این کودکان در سالمت روان آنان نقش مؤثری دارد و این مسئله اهمیت انتخاب و
بهکارگیری برنامة فرزندپروری مثبت در زندگی کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم را دوچندان میکند؛ از
این رو پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا برنامة فرزندپروری مثبت بر ارتباط مادران با کودکان با
اختالل طیف اوتیسم مؤثر است؟
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روش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
در این پژوهش که از نوع مطالعات شبهآزمایشی است ،از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه استفاده
شد .جامعة مورد مطالعه در این پژوهش مادران دارای کودک با اختالل طیف اوتیسم شهر اصفهان بودند که
در انجمن اوتیسم اصفهان پرونده داشتند و آمار کل آنان تا نیمة دوم سال ( 1399زمان نمونهگیری)  680نفر
بوده است که از آن میان 30 ،نفر بهطور تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند؛ بهگونهای که ابتدا فهرست
اسامی تمامی اعضا بهدست آمد ،سپس به هریک از آنها عددی اختصاص داده شد و با استفاده از جدول
اعداد تصادفی  30نفر انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند .مادران حاضر در این پژوهش
دارای فرزند پسر و دختر  7-12سال دارای اختالل طیف اوتیسم بودند که  15نفر از این مادران فرزند دختر و
 15نفر فرزند پسر داشتند و پس از کسب رضایت آگاهانه و بررسی مالکهای ورود و خروج وارد پژوهش
شدند .از جمله مالکهای ورود به پژوهش اعالم آمادگی ،توانایی حضور در تمام جلسات و دریافتنکردن
برنامة مداخلهای همزمان بود .از جمله مالکهای خروج نیز غیبت بیش از یک جلسه در جلسات آموزشی و
انجامندادن تکالیف بود .همچنین دربارة محرمانهماندن اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد.
حریم خصوصی آزمودنیها نیز در طول پژوهش رعایت و گزارش تحقیق بهگونهای تهیه و ارائه شد که
شناسایی آزمودنیها ممکن نباشد .پس از اینکه از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد ،آموزش برنامة
فرزندپروری مثبت برای گروه گواه نیز اجرا شد .در اولین مرحلة پژوهش پس از انتخاب آزمودنی ،بهمنظور
رعایت نکات اخالقی پژوهش ،ابتدا ضرورت و اهمیت در کنار اهداف پژوهش در جلسة توجیهی برای مادران
کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم مطرح و از آنان خواسته شد تا رضایتنامة کتبی برای شرکت در پژوهش
را تکمیل کنند .برای ارزیابی تعامل مادران با کودک دارای اختالل طیف اوتیسم از مقیاس والد-کودک پیانتا
بهعنوان پیشآزمون استفاده شد .سپس آزمودنیها بهصورت تصادفی در یکی از گروههای آزمایش و گواه
جایگزین شدند؛ به صورتی که اعضای هر گروه  15نفر بودند .گروه آزمایش در هشت جلسة آموزشی
(هفتهای یک جلسه و هر جلسه  90دقیقه) در برنامة فرزندپروری مثبت شرکت کردند؛ درحالیکه به گروه
گواه هیچ آموزشی ارائه نشد .یک روانشناس مجرب کودکان استثنایی ،برنامة فرزندپروری مثبت را با استفاده
از بحث گروهی ،روش مشارکتی و ایفای نقش به اعضای گروه آزمایش در کالسهایی که بهصورت
خصوصی در یکی از مدارس استان اصفهان برگزار شد ،آموزش داد؛ در صورتی که این آموزش به گروه گواه
داده نشد .در ابتدا بعد از ارتباط با مادران ،در هر جلسه موضوعات اصلی با زبان ساده برای آنان بازگو و سپس
از آنها خواسته شد درصورت داشتن سؤال آن را مطرح کنند تا درمانگر به اتفاق دیگر اعضای گروه به بحث
و گفتوگو بپردازد .در پایان هر جلسه نیز خالصة مطالب ارائهشده به همراه تکالیف الزم مربوط به آن جلسه
به شرکتکنندگان داده شد و پس از بحث دربارة تکالیف منزل و رفع مشکالت و سؤاالت احتمالی به موضوع
جدید پرداخته شد که البته دربارة مادران گروه کنترل هیچگونه مداخلهای انجام نشد و تنها در پیشآزمون و
پسآزمون شرکت کردند .مقیاس روابط کودک-والد شامل سه مؤلفة تعارض ،نزدیکی و وابستگی است.
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ابزار سنجش
پرسشنامة جمعیتشناختی :این پرسشنامه برای کسب اطالعات جمعیتشناختی مانند سن کودک،
شدت اختالل طیف اوتیسم در کودک ،جنسیت والد ،سن والد ،وضعیت اشتغال والد و میزان درآمد خانوادگی
تهیه شده بود.
مقیاس رابطة والد-کودک :)CPRS( 1این مقیاس را پیانتا ( )1994طراحی کرد و شامل  33ماده
است .در این مقیاس ادراک والدین دربارة رابطة آنها با کودک سنجیده میشود .مقیاس پیانتا شامل
حوزههای تعارض ،نزدیکی و وابستگی است و در دو فرم کوتاه و بلند ساخته شده است که در این پژوهش از
فرم بلند مقیاس پیانتا استفاده شد .مقیاس رابطة والد-کودک پرسشنامهای خودگزارشدهی 2است و
نمرهگذاری آن براساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت (از نمرة  1قطعاً صدق نمیکند تا نمرة  5قطعاً صدق
میکند) است .مقیاس پیانتا برای سنجش رابطة والد-کودک در تمام سنین استفاده شده است
(پورمحمدرضایی تجریشی و همکاران .)1394 ،با این حال برای کودکانی که در گروه سنی  3تا  12سال قرار
دارند ،مناسب است .این پرسشنامه را طهماسیان در سال  1386ترجمه کرده است .روایی محتوایی آن نیز
توسط متخصصان ارزیابی شده است .پایایی این پرسشنامه بهکمک آلفای کرونباخ توسط ابارشی ،طهماسبان،
مظاهری و پناغی ( )1388بهدست آمده است .پایایی حوزههای تعارض ،نزدیکی و وابستگی بهترتیب ،0/84
 0/70و  0/61گزارش شده است .دریکسول و پیانتا ( )2011در پژوهشی آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در
هریک از مؤلفههای تعارض ،نزدیکی و وابستگی بهترتیب  0/74 ،0/75و  0/69گزارش کردهاند .این
پرسشنامه را مادران تکمیل کردند.
برنامة فرزندپروری مثبت :این برنامه دربارة فرزندپروری و با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی به
خانوادهها بوده است .این برنامه بر پایة مدل یادگیری اجتماعی تعامل والد-کودک استوار است و ماهیت
دوسویه و دوجانبة تعامالت والد-کودک را مشخص میکند که ساندرز و همکاران آن را در دانشگاه کویینزلند
استرالیا تدوین کردهاند (ساندرز 2003 ،الف) .هدف از برنامة فرزندپروری مثبت ،پیشگیری از بروز اختالالت
رفتاری ،رشدی و عاطفی در کودکان با افزایش سطح دانش ،مهارتها و اعتمادبهنفس والدین است (ساندرز،
 2003ب) .فرزندپروری مثبت شامل این موارد است :تقویت رفتار مثبت ،محیطی امن ،داشتن انتظارات
واقعبینانه ،ایجاد محیط مثبت یادگیری و مراقبت از خود بهعنوان والدین (ساندرز .)2012 ،برنامة فرزندپروری
مثبت با دادن اطالعاتی دربارة اختالل ،آموزش چگونگی رابطة والد-کودک و مهارتهای فرزندپروری
میتواند در راستای کاهش مشکالت شدید رفتاری و هیجانی کودک و ارتقای کیفیت روابط والد-کودک
توصیه و تصریح شود .محتوای جلسات آموزشی به تفکیک جلسات در جدول  1آمده است.

)1. Child-Parent Relationship Scale (CPRS
2. self-report
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جدول  .1خالصة جلسات برنامة فرزندپروری مثبت
تکالیف
توانمندی پاسخ به
سؤاالت

جلسه
اول

هدف
شیوههای فرزندپروری و
فرزندپروری مثبت

دوم

ارتقای تحول

محتوی
آشنایی با شیوههای فرزندپروری مثبت ،بحث دربارة روابط والد-کودک و
علل مشکالت شایع در کودکان با اختالل طیف اوتیسم ،پیگیری رفتار
کودک توسط مادر و تعیین اهداف مشخص برای تغییر رفتار
آموزش راهبردهای ارتباط مثبت با کودک مانند سخنگفتن ،ابراز
احساسات ،اختصاص زمان برای ابراز وجود کودک و تمرین و ایفای نقش
مادری

سوم

ارتقای تحول

آموزش راهبردهای اتفاقی ،فنون پرسیدن ،گفتن و انجامدادن برای
یادگیری رفتارها و مهارتهای جدید به کودک

ارزیابی تکالیف جلسة
قبل ،توانمندی پاسخ
به سؤاالت دربارة
موضوع مطرحشده

چهارم

مدیریت رفتار کارآمد

بحث دربارة انواع تقویتکنندهها ،آشنایی با اصول و چگونگی بهکارگیری
آنها

ارزیابی تکالیف جلسة
قبل ،توانمندی پاسخ
به سؤاالت دربارة
موضوع مطرحشده

پنجم

مدیریت رفتار کارآمد

آموزش راهبردهای افزایش رفتارهای مطلوب و فراهمکردن فعالیتهای
جذاب

ارزیابی تکالیف جلسة
قبل ،توانمندی پاسخ
به سؤاالت دربارة
موضوع مطرحشده

ششم

مدیریت رفتار ناکارآمد

معرفی روشهای گوناگون تنبیه مثبت و منفی ،آشنایی با اصول و چگونگی
بهکارگیری آنها ،معرفی پیامدهای منفی تنبیه و استفادة مؤثر از آن و
آموزش راهبردها

ارزیابی تکالیف جلسة
قبل ،توانمندی پاسخ
به سؤاالت دربارة
موضوع مطرحشده

هفتم

مدیریت رفتار

تلفیقی از راهبردهای معرفیشده و آموزش برنامههای کاربردی

ارزیابی تکالیف جلسة
قبل ،توانمندی پاسخ
به سؤاالت دربارة
موضوع مطرحشده

هشتم

برنامهریزی زودتر از
موعد مقرر

آموزش مادر برای شناسایی موقعیتهای پرخطر و بهکارگیری راهبردهای
معرفیشده

ارزیابی تکالیف جلسة
قبل ،توانمندی پاسخ
به سؤاالت

ارزیابی تکالیف جلسة
قبل ،توانمندی پاسخ
به سؤاالت دربارة
موضوع مطرحشده

بهمنظور بررسی تأثیر مداخله از تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAبا بهکارگیری نرمافزار
 SPSSویرایش  26تجزیه و تحلیل شد .در آخرین جلسة پژوهش ،هر دو گروه توسط مقیاس رابطة والد-
کودک پیانتا بار دیگر ارزیابی شدند.
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یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
شرکتکنندگان این مطالعه مادران کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم بودند که در انجمن اوتیسم اصفهان
پرونده داشتند .سطوح تحصیالت والدین در گروه گواه بهترتیب شامل زیردیپلم ( 25درصد) ،دیپلم (48/4
درصد) ،فوقدیپلم ( 12درصد) ،لیسانس و باالتر ( 14/6درصد) و در گروه آزمایش شامل زیردیپلم ( 29درصد)،
دیپلم ( 51/2درصد) ،فوقدیپلم ( 5درصد) و لیسانس و باالتر ( 14/8درصد) بود 86/67 .درصد مادران خانهدار
و  13/33درصد نیز شاغل بودند .مادران حاضر در این پژوهش دارای فرزند پسر و دختر  7-12سال دارای
اختالل طیف اوتیسم بودند که  15نفر از این مادران فرزند دختر و  15نفر فرزند پسر داشتند .در گروه گواه 40
درصد از کودکان ،فرزند اول خانواده و  60درصد دیگر فرزندان دوم یا سوم والدین بودند؛ در صورتی که در
گروه آزمایش  46درصد از کودکان فرزند اول و  54درصد فرزندان دوم یا سوم والدین بودند.

ب) توصیف شاخصها
جدول  2شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و توزیع دادهها (کجی و کشیدگی) را در سه
مؤلفة تعارض ،نزدیکی و وابستگی نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است که مقدار شاخص کجی و کشیدگی
بین  ±1/96است (در صورتی که بین این مقدار باشد ،شکل توزیع به توزیع نرمال نزدیک است) .همچنین
دادههای پرت در میان دو گروه وجود نداشت.
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد ،کجی و کشیدگی مؤلفههای روابط والد-کودک در دو گروه
گواه و آزمایش
گروه گواه ( 15نفر)
زمان

متغیر

M

SD

گروه آزمایش ( 15نفر)
SK

KU

2/69
1/58
11/25
46/80
تعارض
پیشآزمون
1/78 -0/54
5/15
32/73
نزدیکی
3/86 -2/02
2/59
وابستگی 27/00
-1/18
-0/22
4/51
37/80
تعارض
پسآزمون
-0/32
-0/51
3/66
31/53
نزدیکی
-0/66
0/74
2/47
وابستگی 22/13
نکته :M :میانگین؛  :SDانحراف استاندارد؛ :SKکجی؛  :KUکشیدگی

58/73
23/20
24/07
30/67
40/87
14/13

M

SD

SK

KU

10/31
5/85
2/55
4/24
2/17
3/52

0/10
0/31
0/09
-1/56
0/00
0/36

-1/12
-0/82
-1/55
2/16
-1/44
-0/74

46/80
32/73
27/00
37/80
31/53
22/13

همانطور که در باال گفته شد ،با توجه به اینکه طرح این پژوهش دوگروهی با پیشآزمون و پسآزمون
است و متغیر وابسته شامل چند مؤلفه (ساختاری ،دانش و محتوا) میشود ،برای آزمون فرضیة پژوهش از
تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAاستفاده شد .برای بررسی اثربخشی مداخله ،ابتدا
مفروضههای آزمون بررسی شد .از آنجا که تعداد گروه کم است ،از شاخصهای کجی و کشیدگی که در باال
گفته شد در بررسی توزیع نرمال استفاده شد که نتایج نرمالبودن را تأیید کرد .مفروضة بعدی همگنی
واریانس بین دو گروه گواه و آزمایش بود .نتایج آزمون لوین نشان میدهد که سطح معناداری میان دو گروه
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در مؤلفههای روابط والد-کودک (تعارض ،نزدیکی و وابستگی) از  5صدم است؛ بدینمعنا که همگنی واریانس
برقرار است و دو گروه از نظر پراکندگی در مؤلفههای روابط والد-کودک یکسان هستند.
جدول  .3نتایج آزمون همگنی واریانس در میان دو گروه آزمایش و گواه در مؤلفههای روابط والد-
کودک در پسآزمون
اثر

تعارض
نزدیکی
وابستگی

F

درجة آزادی صورت

درجة آزادی مخرج

سطح معناداری

0/70
1/47
0/05

1
1
1

28
28
28

0/41
0/23
0/82

مفروضة دیگر ،همگنی کوواریانسها بود که بهکمک آزمون امباکس 1پیگیری شد .نتایج امباکس با مقدار
 F ،8/65با مقدار  1/25و سطح معناداری  0/27نشان میدهد ،همگنی کوواریانسها برقرار است .در پایان،
مفروضة همگنی شیب خط رگرسیون برای مؤلفههای تعارض ،نزدیکی و وابستگی بررسی شد .درواقع اگر اثر
متقابلی میان گروه و نمرات پیشآزمون وجود نداشته باشد ،بدین معناست که همگنی شیب خط رگرسیون
برقرار است .به عبارت دیگر اگر دو خط موازی باشند ،نباید یکدیگر را قطع کنند و اگر این امر رخ بدهد،
بهمعنای وجود اثر متقابل است .نتایج همگنی شیب خط رگرسیون بهکمک تحلیل واریانس و مدل اختصاصی
آزمون شد و نتایج نشان داد که این اثر معنادار نیست و این مفروضه برقرار است (جدول )4؛ به این معنا که
هیچیک از سطوح معناداری از  0/05کمتر نیستند.

ج) آزمون فرضیهها
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی ضریب همگنی شیب خط رگرسیون
در مؤلفههای تعارض ،نزدیکی و وابستگی
اثر

گروه × تعارض
گروه × نزدیکی
گروه × وابستگی

Value

F

Hypothesis df

Error df

p

اندازۀ اثر

0/81
0/39
0/56

0/78
2/19
2/36

6
6
6

42
42
42

0/59
0/09
0/05

0/10
0/16
0/25

پس از بررسی مفروضههای آزمون (نرمالبودن ،همگنی واریانس ،کوواریانس و همگنی شیب خط
رگرسیون) نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی شد .چهار آماره برای بررسی این تفاوت در
مانکوا بررسی میشود که معتبرترین آنها المبدای ویلکز است .جدول  5این آمارهها را نشان میدهد .نتایج
نیز حاکی از آن است که بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مؤلفههای تعارض ،نزدیکی و وابستگی
منبع اثر

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
 Tهتلینگ
بزرگترین ریشه روی

Value

F

Hypothesis df

Error df

p

اندازۀ اثر

0/75
0/25
2/93
2/93

22/43
22/43
22/43
22/43

3
3
3
3

23
23
23
23

0/001
0/001
0/001
0/001

0/75
0/75
0/75
0/75

پس از بررسی نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،نتایج تکمتغیری آن بررسی شد .نتایج بهدستآمده
حاکی از این است که اگر اثر پیشآزمون را از روی پسآزمون کسر کنیم ،تفاوت میان دو گروه آزمایش و گواه
معنادار است .اندازة اثر بهدستآمده از تفاوت میان گروهها نیز در سه مؤلفة تعارض ،نزدیکی و وابستگی معنادار
است .بررسی میانگین گروهها در پسآزمون حاکی از این است که میانگین گروه آزمایش در تعارض و وابستگی
کمتر از گروه گواه است و در مؤلفة نزدیکی بیشتر از گروه گواه است (جدول .)6
جدول  .6نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری بین دو گروه آزمایش و گواه
در مؤلفههای تعارض ،نزدیکی و وابستگی
منبع اثر
گروه

خطا

متغیر
تعارض
نزدیکی

SS
217/10
428/69

df
1
1

MS
217/10
428/69

F
10/21
50/12

P
0/004
0/001

اندازۀ اثر
0/29
0/67

وابستگی
تعارض
نزدیکی

65/85
531/38
213/85

1
25
25

65/85
21/26
8/55

12/87

0/001

0/34

وابستگی

127/90

25

5/12

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامة فرزندپروری مثبت بر ارتباط مادران با کودکان دارای
اختالل طیف اوتیسم انجام شد .اختالل اوتیسم اختاللی نورولوژیکی است که در سالهای اولیه کودکی
نمایان میشود .این اختالل در بیماران دارای اختالل اوتیسم ،سبب میشود که مغز نتواند در زمینة رفتارهای
اجتماعی و مهارتهای ارتباطی بهدرستی عمل کند و برای یادگیری چگونگی ارتباط و تعامل با دیگران
بهطور اجتماعی مزاحم کودک شود (فومبون .)2003 ،یافتههای بهدستآمده نشان میدهد ،آموزش
فرزندپروری مثبت سبب بهبود ارتباط مادر-کودک در کودکان با اختالل طیف اوتیسم میشود .نتیجة فوق با
پژوهش ارت ،بالستر ،الیور ،پاسکال و ویوز ( )2013همسوست که نشان دادند استفاده از برنامة فرزندپروری
مثبت نقش مؤثری در روابط خانوادگی ،مهارتهای فرزندپروری و تواناییهای اجتماعی کودکان دارد.
همچنین با نتایج هولدینگ ،اسمیت ،استرن ،جمیسون ،و بورگ ( )2012همسویی دارد؛ مبنی بر اینکه
فرزندپروری مثبت سبب پیشرفت در مهارتهای فرزندپروری ،بهبود رفتاری کودک و ارتقای رابطة والد-
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کودک میشود .نتایج پژوهش با یافتههای وارسته ،اصالنی و امانالهی ( ،)1395ناظمیان و شمس (،)1395
عابدیشاپور آبادی و همکاران ( ،)1391عاشوری و همکاران ( ،)1394کاکابرایی ( ،)1395حاج خدادادی و
همکاران ( ،)1400طاهری ،ارجمندنیا و افروز ( )1397و جدیدی ،دانش و غالمی تورانپشتی ( )1398نیز
همسوست .جوادی ،حسنزاده ،افروز و قاسمزاده ( )1399نیز با بهرهبردن از برنامة درمانی مبتنی بر تعامل
والد-کودک بر رابطة خانواده با کودکان با اختالل طیف اوتیسم ،به این نتیجه دست یافتند که این برنامه
سبب افزایش تعامل والدین و فرزندان با این اختالل میشود و میتوان با استفاده از این روش کارآمدی و
تعامالت خانوادگی را افزایش داد .نتایج ذکرشده مؤید اثربخشی برنامة فرزندپروری مثبت بر ارتقای رابطة
والد -کودک است .برنامة فرزندپروری مثبت برای جمعیت کودکان بهطور گسترده استفاده میشود
(اسمالگنگ ،هرمنس و اورت2016 ،؛ پاکزاد ،فرامرزی و قمرانی1393 ،؛ پوراحمدی ،جاللی ،شعیری و
طهماسیان1388 ،؛ جعفری ،فتحی آشتیانی و طهماسیان1390 ،؛ جاللی ،پوراحمدی ،جلیل باباپور و شعیری،
1388؛ جاللی ،شعیری ،طهماسیان و پوراحمدی؛ 1387؛ خیریه ،شعیری ،آزادفالح و رسولزاده1388 ،؛
رودریگو2016 ،؛ غضنفری ،حسینی رمقانی ،مرادیانی گیزه رود ،مهرابی و پناهی1395 ،؛ وارسته ،اصالنی و
امانالهی.)1395 ،
بهمنظور تبیین یافتههای همسو با یافتههای پژوهش میتوان بیان کرد که درمان مبتنی بر آموزش برنامة
فرزندپروری مثبت بر کیفیت تعامل والد-کودک اثربخشی معناداری داشته است .بهطورکلی در تبیین این
موضوع میتوان گفت ،کسب آگاهی و اطالع از اختالل طیف اوتیسم و همچنین دستیابی به مهارتهایی
برای مراقبت بهتر از کودک سبب شده است مادران ویژگی کودک را کمتر استرسآور بدانند؛ یعنی ادراک
مادران از چگونگی پیامد یک کیفیت خلقی خاص در فرزندشان تغییر کرده و آموزش والدین ،آنان را در
چگونگی کمک به سازماندهی فرزندشان دربارة وضعیت محیطی ،توسعة مهارتهای حل مسئله و غلبه بر
ناامیدی کمک میکند .همچنین به آنان میآموزد که واکنشی مطلوب به رفتارهای تالشگرانة کودک نشان
دهند و از روشهای منظم و آرامسازی استفاده کنند (صابری ،بهرامیپور ،قمرانی و یارمحمدیان.)1393 ،
همچنین میتوان با آموزش صحیح ،مهارتهای ویژهای را انتقال داد که این مسئله سبب میشود کانالهای
ارتباطی میان والدین و فرزندان آنها بهدرستی شکل بگیرد و موجب شود تا اختالفات و تعارضهای میان
والدین و کودک به شکل مؤثری از میان برداشته شود .همچنین به مرور این موضوع از وخیمترشدن روابط
میان مادران با کودکان با اختالل اوتیسم جلوگیری میکند (قاسمزاده .)1393 ،همچنین از آنجا که برنامة
فرزندپروری مثبت براساس رفتار درمانگریهای خانوادگی مبتنی بر اصول یادگیری اجتماعی بندورا پدید آمده
است و پایههای اساسی این برنامه پنج اصل محیط ایمن و جذاب ،محیط یادگیری مثبت ،انضباط قاطع،
انتظارات واقعبینانه و توجه به نقش خود بهعنوان والدین را شامل میشود ،میتواند بر تعامل والد با کودک در
حوزههای نزدیکی ،تعارض و روابط مثبت و کلی مؤثر واقع شود (علیاکبری دهکردی ،کاکو جویباری،
محتشمی و یکهپور.)1393 ،
برنامة فرزندپروری مثبت با آموزش مناسب به والدین برای اعمال کنترل مناسب و ایجاد رفتارهای

54

اثربخشی برنامة فرزندپروری مثبت...

سازنده در کودک حس خودگردانی و صالحیت والدین را افزایش میدهد (ساندرز 2003 ،ب) .با توجه به
مطالعات و پژوهشهای موجود ،یافتهها نشان میدهد که مشکالت کودکان با نیازهای ویژه نتیجة شکست
والدین و بهویژه مادران در مدیریت رفتار در خانواده و اعمال قوانین والدینی است .از آنجا که مادران بیشترین
تماس را با کودکان دارند و از موقعیت بهتری بهمنظور تغییردادن رفتارهای ناسازگارانه کودکان و همچنین
افزایش رفتارهای مثبت در آنان بهره مند هستند ،متخصصان بسیاری بر آموزش الگوهای ارتباطی به والدین و
مداخالت خانوادهمحور تأکید دارند .نتایج و یافتههای این مطالعه میتواند در راستای تأیید اثربخشی مداخالت
مبتنی بر آموزش تعاملی ،در طرحریزی مداخالت پیشگیرانه و درمانی در حیطة کودکان با نیازهای خاص
حائز اهمیت باشد .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،محدودکردن سن ،محدودیت در حجم نمونه و
همچنین بررسی اثربخشی برنامه تنها بر ارتباط مادران با کودکان با اختالل طیف اوتیسم بود که باید در
تعمیم نتایج احتیاط الزم صورت بگیرد .با توجه به نتایج این پژوهش بهنظر میرسد برنامة آموزش
فرزندپروری بر تعامالت مادر-کودک با اختالل طیف اوتیسم مؤثر بوده است؛ بنابراین پیشنهاد میشود ،برنامة
آموزشی یادشده با تعداد افراد بیشتر و در گروههای سنی مختلف انجام شود .همچنین پیشنهاد میشود در
پژوهشهای بعدی هر دو والد (پدر و مادر) همزمان در فرایند پژوهش شرکت کنند و به نقش پدران نیز توجه
شود .شرکت فعاالنة هر دو والد در جلسات برنامة فرزندپروری مثبت میتواند ارزیابی مؤثرتر و بهتری را از
نتایج این برنامه فراهم کند.
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دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.489-500 ،)33(5 .
علیاکبری دهکردی ،م ،.کاکوجویباری ،ع .ا ،.محتشمی ،ط ،.و یکهپور ،ن .)1393( .اثربخشی برنامة فرزندپروری مثبت
بر تنیدگی والدینی در مادران با آسیبدیدة شنوایی ،فصلنامة شنواییسنجی.63-73 ،)23(6 .
غضنفری ،ف ،.حسینی رمقانی ،ن .ا ،.مرادیانی گیزه رود ،س .خ ،.مهرابی ،م ،.و پناهی ،ه .)1395( .بررسی اثربخشی
برنامة آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهنآگاهی بر سالمت عمومی مادران دارای کودک مبتال به اختالل لجبازی
نافرمانی .مجلة پزشکی ارومیه.629-641 ،)7(27 .

قاسمزاده ،س .)1393( .طراحی برنامة بهبودبخشی روابط درونخانوادگی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضامندی زوجیت،
مهارتهای فرزندپروری والدین و نشانههای بالینی اختالل رفتاری فرزندان .رسالة دکتری روانشناسی و آموزش
کودکان استثنایی .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران.
کاکابرایی ،ک .)1395( .تأثیر آموزش حل مسئلة خانوادهمحور بر ارتباط والد-کودک دانشآموزان دورة
ابتدایی .فصلنامة فرهنگ مشاوره.61 -85 ،)26(7 .
ناظمیان ،ع ،.و شمس ،ز .)1395( .بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدین مبتنی بر فرزندپروری مثبت با توجه به
فرهنگ ایرانی بر پیشرفت تحصیلی و ارتباط مادر-کودک .مجلة دانشکدة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
.124-131 ،)2(59
وارسته ،م ،.اصالنی ،خ ،.و امانالهی ،ع .)1395( .اثربخشی آموزش برنامة والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد-
کودک .فصلنامة فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.183-201 ،)28(7 .
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